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PROTOKOLL 4/2019 

2019-11-28 
 

 

 

Husråd Ull 

Tid och plats 
Den 19 november kl. 14.00–15.30. C Öregrund, plan 3, Ulls hus. 
 

 

Kallade ledamöter   
Lars Johansson Ordförande Inst. för stad och land 
Torbjörn Ebenhard Vice ordförande Centrum för biologisk mångfald 
Torbjörn Andersson  Inst. för skogsekonomi 
Anna-Karin Olofsdotter ist 
Malin Belander  Personalavdelningen 
Peter Thorén  Egendomsavdelningen 
Åsa Hjelm  Artdatabanken 
Ordförande ULS  ULS 
Mariah Fernkvist  Inst. för ekonomi 
Malin Jenslin ist Anna 
Cigwald Lööf  Biblioteket 

 

Övrigt kallade   
Pär Aronsson  NJ-kansliet 
Evelina Thorsell  Ekonomiavdelningen 
Helena Melander  SLU Service 
Karin Bäckman  SLU Miljö 
Carl-Stefan von Engeström  Skyddsombudsrepresentant 
Agneta Höjdestrand  SSM 

 
Anmält förhinder/Frånvarande 
Åsa Hjelm 
Pär Aronsson 
Evelina Thorsell 
Karin Bäckman 
Ordförande ULS 
Maria Fernkvist 
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§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

 

§ 2  Utseende av justeringsperson 
Carl-Stefan utses som justeringsperson. 

 

§ 3  Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs. 

 

§ 4  Protokoll från föregående möte 
Husrådet beslutar att föregående mötesprotokoll läggs till 
handlingarna med påpekandet att önskemål om att få ta del av 
eventuellt remissvar till Riksrevisionsverket under §8 kvarstår. 

 

§ 5  Val av ordinarie samt vice ordförande 
Husrådet väljer Peter Thoren som ordförande 2 år och Lars 
Johansson som vice ordförande 1 år. 

Föredragande:  
Lars Johansson 

§ 6  Arbetsordningen för husrådet  
Av arbetsordningen ska framgå att ordförande respektive vice 
ordförande väljs på 2 år men omlott vartannat år. Lars skickar 
uppdaterad arbetsordning till ledamöterna för godkännande. 

Föredragande:  
Lars Johansson 

§ 7  Miljö 
Karin Bäckman var inte närvarande så Helena informerade från 
miljö att: 
- Intern miljörevision 28 november 
- Extern miljörevision 24-26 mars 
- Miljöenheten fortsätter arbetet med att SLU ska ha ett 
gemensamt certifikat. 

Agneta informerar om IA systemet och visar statistik för Ulls 
hus ur systemet. 

Husrådet beslutade att IA-statistik kring Ulls hus läggs som 
stående punkt för mötena men arbetsmiljö tas upp särskilt en 
gång per år. 

Föredragande:  
Helena Melander 
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§ 8  Ljudnivåerna i Ulls hus 
Ljudmätning utförd 1 dag per pentry/matsal för vidare utredning 
för åtgärd. 
Arbetsgruppen har fortsatt mandat att utföra åtgärder från 
behoven som är i köken/pentryn i Ulls hus.  

Föredragande:  
Helena Melander 

§ 9  Kontorsbelysning/takarmaturer  
Helena har anvisat 5 rum till AH som ska testas om det är 
armaturerna som är felaktiga innan åtgärd görs. 

Föredragande:  
Helena Melander 

§ 10  Övriga frågor  
Brist på lediga videokonferensrum. 
Anna berättade igen om hur biblioteket jobbar med Skype och 
Teams vid enskild dator istället för videmötesrum. Hon bjuder in 
alla till att komma och hälsa på biblioteket och se hur de gör. 
Det saknas teknisk utbildning för videolösningar. 
Helena frågar Karin om data på IT-möten och kolla med IT om 
det går att få ut information hur systemen i rummen nyttjas 
jämfört med bokningen av lokal. 
 
Carl-Stefan frågar om tillvägagångsätt vid önskemål om annan 
möblering i pausrum vid ekonomiavdelningen. Återkommer till 
nästa möte om önskemål. 
 
Torbjörn Andersson saknar olika storlek på kaffe i nya 
programmeringen av kaffemaskinerna.  
Helena kolla med JobMeal om det går att ändra. 
 
Malin tog upp te-sortimentet och husrådet beslutar att inte dra 
frågan vidare. 

 

 

§ 11  Nästa möte  
11 februari kl. 13.00-14.30 
5 maj kl. 13.00-14:30 

Föredragande:  
Lars Johansson 

§ 12 Mötets avslutande  
Lars avslutar mötet och tackar Torbjörn Ebenhard för sitt 
deltagande i 4 år 

 

Föredragande:  
Lars Johansson 
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Vid protokollet:  

Helena Melander 

Sekreterare 

Justeras: 

Lars Johansson Carl-Stefan Von Engeström 

Ordförande Justeringsperson 
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